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INNLEDNING 

Undertegnede startet i stilling som Personvernombud ultimo april 2021. Jeg opplever å 

ha fått en god start, blitt godt mottatt og har trivdes fra første dag. Før utgangen av 

august hadde jeg hatt kontakt med alle virksomhetene jeg er personvernombud for, og 

fysiske møter med de fleste.  

Umiddelbart mottok jeg en god del henvendelser, og opplevde at dette holdt seg godt 

inn i sommermånedene. Juli var relativt rolig, men antall henvendelser har tatt seg opp 

igjen i august. Etter sommeren får jeg en del henvendelser vedr forskning, noe jeg ikke 

fikk før sommeren. Dette er gledelig da det er viktig å vise at man vurderer 

personvernet i forskning på en god måte. 

Det har hele tiden vært mange restriksjoner grunnet pandemien, og mye av kontakten 

foregikk på epost, telefon og tjenester som teams. Jeg har derfor brukt litt tid på å 

kontakte alle jeg er personvernombud for, og opplever å ha fått god kontakt med de 

fleste.  

Da jeg er eneste personvernombud for alle de private ideelle i helse vest, finner jeg at 

det er en utfordring å utføre oppgavene i så stort omfang som jeg hadde ønsket, hos 

alle, til enhver tid. Det påligger derfor den enkelte virksomhet et ekstra ansvar for 

arbeidet med personvern, samt å involvere meg når det er behov for det.  

 

PERSONVERNOMBUDETS ROLLE OG OPPGAVER 

Som beskrevet i tidligere årsrapport fra Personvernombudet forholder 

personvernombudet seg i hovedsak til personopplysningsloven, herunder GDPR, som 

rettslig utgangspunkt for hvordan virksomheten behandler personopplysninger. GDPR 

ble implementert i Norge 20. juli 2018. Rollen som personvernombud er regulert i 

personvernforordningen art. 38 og 39. Videre jobber jeg som Personvernombud i 

helsevirksomheter mye med tilstøtende lovgivning for helse og forskning, som f.eks. 

helsepersonell-loven.  

Personvernombudet skal overordnet bidra til at virksomheten ivaretar 

personverninteressene til ansatte, pasienter og brukere. Dette gjøres ved å gi råd og 

informasjon om hvilke forpliktelser virksomheten har etter personvernregelverket. I 

tillegg til dette, skal personvernombudet blant annet være kontaktpunkt for 

enkeltpersoner som har spørsmål om virksomhetens behandling av deres 

personopplysninger. 

Jeg har siden oppstart i mai 2021 blitt kjent med rollen og satt meg inn i oppgavene og 

forventningene fra de aktuelle virksomhetene jeg er personvernombud for. Jeg 

opplever at dette har gått fint, mye takket være min forgjenger som har formet rollen 

de årene han var personvernombud. Jeg har kunnet tre inn i en rolle som mange 

allerede hadde forståelse for, og videreutvikle dette gjennom året.  
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En god del tid går også med til å delta i risikoanalyser, stort sett i regi av Helse Vest 

IKT. Dette er for å kartlegge potensielle risikoer ved nye programmer eller systemer 

som skal tas i bruk. Hyppigheten varierer noe, men stort sett ukentlig. Her deltar jeg 

på vegne av samtlige virksomheter. 

 

KURS, OPPLÆRING OG NETTVERK 

Personvernutvalget 

Personvernutvalget ble etablert av personvernombudet ved Helse Bergen i 2019 

grunnet et behov for faglig miljø og fellesskap. Dette er svært verdifullt for oss som 

arbeider med virksomheter hvor der er få med de samme eller tilstøtende oppgaver. 

Utvalget møtes digitalt annen hver uke, og diskuterer saker medlemmene selv melder 

inn. Høsten 2021 har jeg fungert som sekretær og møteleder i utvalget.  

Videre fungerer utvalget i noen tilfeller som høringsinstans for prosjekter i regi av 

Helse Vest. Nylig har Personvernutvalget også overtatt ansvaret for deler av 

instruksene som forvaltes av Sikkerhetsutvalget i Helse Vest. Dette vil være en løpende 

oppgave, og det er trolig nødvendig å sette av mer tid til bruk i utvalget grunnet dette 

arbeidet.  

Personvernutvalget ble også i sommer bedt om å stille med en representant til 

styringsgruppen for Normen, direktorat for ehelse. Jeg har påtatt meg denne oppgaven, 

og sitter nå en periode som vara for Helse Vest RHF sin representant.  

Opplisting over er på ingen måte uttømmende, men nevner de største oppgavene og 

funksjonene til personvernutvalget.  

Kurs 

I løpet av 2021 har jeg deltatt på en god del gratis kurs i regi av Direktoratet for e-helse, 

blant annet NORMEN-konferansen i november. Videre har jeg i september deltatt 

fysisk på Juristforbundet sin nettverkskonferanse for ansatte i helsevesenet, samt 

Juristforbundets personverndag i oktober. I november har jeg også tatt et eget kurs i 

DPIA, som gir en innføring i personvernkonsekvensanalyse.  

I tillegg til Personvernutvalget opplever jeg at kurs er viktig for å knytte kontakter og få 

oppdatering på fagfeltet. Dette blir ekstra viktig for at rollen som Personvernombud 

ikke skal bli faglig ensom og uten et fagmiljø.  

 

KONTAKTEN MED VIRKSOMHETENE 

Som nevnt over, har jeg fått god kontakt med alle virksomhetene. Alle er besøkt fysisk 

i løpet av høsten, og jeg har holdt presentasjoner for de fleste.  
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Det påligger den enkelte virksomhet å involvere personvernombudet i spørsmål vedr 

behandling av personopplysninger. Det er imidlertid veldig forskjellig fra virksomhet 

til virksomhet hvor mange henvendelser jeg får. Dette er det flere grunner til. For å 

forsikre meg om at personvernombudet blir brukt i de tilfeller det er påkrevd, har jeg 

hatt egne møter med den enkelte virksomhet om dette.  

Fra ultimo april 2021 har jeg mottatt gjennomsnittlig 8-10 henvendelser pr uke. Det vil 

selvsagt variere en del, med svært lite henvendelser i sommermånedene og en topp vår 

og høst. Oktober og november er perioden jeg har mottatt flest henvendelser, og jeg 

har hatt henvendelser fra samtlige virksomheter.  

En av oppgavene som personvernombud er å drive opplysningsarbeid for å fremme 

forståelsen for personvern og informasjonssikkerhet. I lys av flere hendelser i løpet av 

høsten, ble det tidlig klart for meg at dette er et område som må jobbes mye med. Jeg 

har derfor brukt en del tid på å invitere meg inn i de forskjellige avdelingene og 

ledergruppene hos de forskjellige virksomhetene, for å informere om og oppfordre til å 

ha fokus på personvern i hverdagen. Dette har blitt veldig godt mottatt, og jeg 

opplever at virksomhetene ønsker å jobbe med dette fremover.  

Undertegnede har god kontakt med it-ansvarlige hos virksomhetene. Dette er helt 

avgjørende for å få til godt arbeid rundt personvern og informasjonssikkerhet, samt 

effektivt arbeide for å forhindre brudd og avvik.  

 

VARSLER, AVVIK, REGEL- OG RUTINEBRUDD 

I løpet av 2021 har det blitt rapportert 26 mulige brudd på personvernet. I tillegg har 

det blitt oppdaget et mindre antall brudd på personvernet fra virksomhetene selv. To 

av disse har vært av en slik art at jeg har rapportert til Datatilsynet. Utfallet i begge 

disse sakene var at Datatilsynet avslutter saken, betinget av at de tiltak som ble 

beskrevet for å forhindre tilsvarende henvendelser i fremtiden blir gjennomført. Det 

ble ikke utstedt bøter til virksomheten i noen av sakene.  

De fleste mulige brudd på personvernet som ble avdekket i 2021, dreier seg om feil og 

mangler i datasystemene. Ofte er dette feil man ikke har visst om eller har kunnet 

forutse før de oppstår. Helse Vest IKT er stort sett veldig snar med å rette feilene og 

eliminere videre risiko.  

Som Personvernombud for flere virksomheter, behandler jeg brudd på personvernet på 

vegne av samtlige. I noen tilfeller er ikke alle virksomhetene berørt, og dette får jeg i så 

fall opplyst fra Helse Vest IKT. Det er imidlertid viktig at den enkelte virksomhet selv 

tar tak i de avvik som blir meldt, og behandler disse i tråd med hvor mye de er berørt. 

Jeg har behov for å bli involvert, men virksomheten må selv bruke ressurser på 

behandlingen av avviket. 

Det har i høst blitt avdekket mangler hos flere virksomheter vedr rutiner og 

rutinebeskrivelser. Dersom det ikke foreligger tydelige rutinebeskrivelse på viktige 

områder som berører den daglige drift, er det lett for at brudd på personvernet vil 
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forekomme. Mangler i rutinene vil bli rapportert til ledelsen hos den enkelte 

virksomhet, slik at de kan utarbeides rutiner på det aktuelle området.  

 

INTERNKONTROLL 

I følge Personvernforordningen art. 39 skal Personvernombudet kontrollere den 

behandlingsansvarliges overholdelse av regelverket. Dette gjøres normalt gjennom en 

årlig internkontroll. Jeg har ikke blitt gjort kjent med slike rutiner hos virksomhetene, 

og vil se nærmere på dette i tiden som kommer. Jeg har vært på flere møter med 

ledelsen hos alle virksomheten høsten 2021, og opplever å bli hørt med de innspill jeg 

har kommet med. Behovet for internkontroll er derfor langt på vei dekket for 2021. 

Ønsker imidlertid at samtlige får på plass en prosedyre for en formell internrevisjon for 

personvern i løpet av 2022. 

 

GENERELT OM 2022 

For 2022 har Helse Vest RHF definert de 5 viktigste satsingsområder for 2022. Et av 

disse er ikt og informasjonssikkerhet. Dette er områder av it som stort sett alltid 

berører personvern i tillegg. Undertegnede vil derfor samarbeide tett med it-ansvarlige 

gjennom 2022.  

I forlengelsen av dette er, som nevnt over arbeidet med rutiner, protokoller og 

internkontroll viktig for å sikre godt arbeid med personvern.  

Videre ser jeg at de ansatte hos virksomhetene i varierende grad tenker på personvern i 

hverdagen. Opplysningsarbeid er viktig i denne sammenheng for å få til en 

kulturendring. Jeg har startet dette arbeidet hos virksomhetene høsten 2021, men det 

er viktig for fortsettelsen at ledelsen har dette på agendaen jevnlig. Hendelser har vist 

at mangel på personvern-tenkning hos dem som behandler personopplysninger i 

hverdagen, er en av de største risikoene for brudd på personvernet.  

Ut over dette vil jeg fortsette å jobbe med å informasjonsarbeid for å være med å skape 

en kulturendring i hverdagen hos virksomhetene, slik at det blir naturlig å tenke 

personvern i alt man gjør i løpet av en arbeidsdag.   

 

Bergen, 18.01.2021 

 

Espen Garmannslund 

Personvernombud 
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